Wtorek 28.04.2020r.
1. Ćwiczenia prawidłowej wymowy – R. recytuje wiersz zmieniając dynamikę
wymawiając słowa naprzemiennie: raz głośno, raz cicho. Recytuje coraz głośniej,
następnie coraz ciszej. Dz. stara się powtarzać na zasadzie echa muzycznego,
w różnym sobie tempie oraz z różnym natężeniem dźwięku.
Ziemia, ziemia to nasza planeta.
Dbamy o czyste powietrze.
Nie chcemy śmieci na leśnej łące.
Precz z dymem, który zasłania słońce.
2. Masażyk - Płynie, wije się rzeczka.
Płynie, wije się rzeczka, (na plecach rysujemy falistą linię
jak błyszcząca wstążeczka.
Tu się srebrzy, tam ginie, (delikatnie łaskoczemy, wsuwamy palce za kołnierz)
3. Zabawa ruchowa „Kąpiel w morzu”. Czynności można wykonywać w parach lub
pojedyńczo.
 Zanurzenie w wodzie – przysiad i wyprost.
 Podskoki na falach – podskoki obunóż miejscu lekkie, na palcach.
 Wycieranie ręcznikiem – stanie w małym rozkroku, lewa ręka dołem w tyle ugięta
w łokciu, prawa wzniesiona w górę nad głową.
 Rozgrzewka po kąpieli – bieg i podskoki na zmianę.
4. Temat: Nie ma życia bez wody. Poznanie właściwości wody, znaczenie wody dla
życia ludzi, zwierząt i roślin; rozumie powiedzenie „nie ma życia bez wody".
Pomoce: gazety, szklanka, woda, sok z cytryny, sok spożywczy kolorowy, masy
sypkie typu: kwasek cytrynowy, sól, cukier, mąka, piasek, glina, proszek do prania
itp.
 Wysłuchanie wiersza T. Ferenca – Woda
W sadzie jej pełno w studni aż dudni,
W deszczu pluszcze głośno, w rzece płynie.
Na samym morza dnie utopiona, nie ginie.
W chmurze lekka jak para, wiadrze ciężka jak ołów.
Piękna jak Wodospad Niagara, w ogrodzie jak rosnący ogród.
A drzewa mówią, gdy im brak wody?
Co kwiaty, gdy nie ma deszczu?
Co powiesz ty, gdy przez dnie całe sucho w kranie
i sucho w powietrzu?
Co powie żółta trawa i popękana ziemia,
Pusta studnia i rzeka i Sahara bez cienia?
 R. zadaje pytania, dz. odpowiada całym zdaniem.
 Co mówią drzewa, gdy brak im wody?








 Co mówią kwiaty, gdy nie ma deszczu?
 Co powiesz ty, gdy przez dni całe sucho w kranie i sucho w powietrzu?
Burza mózgu „Co by było, gdyby na świecie nie było wody”? Dz. odnosi się do
powiedzenia „nie ma życia bez wody".
Zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami dźwiękonaśladowczymi „Schowaj się
przed deszczem”.
Słońce świeci – dz. chodzi sobie w dowolnym dla niego rytmie.
Zaczyna padać deszcz – dz. siada.
Siedząc obserwuje deszcz – dz. naśladuje odgłosy deszczu za oknem.
Kap, kap, kap – dz. puka rozłożonymi dłońmi o uda.
Puk, puk, puk - dz. składa dłonie w piąstkę i stuka kostkami palców o podłogę.
Szu, szu, szu – dz. pociera dłonią o dłoń.
Chlup, chlup, chlup – dz. klaszcze dłońmi nad głową.
Doświadczenia z wodą.
 W szklane jest woda – dz. określa jej kolor wniosek jest przezroczysta.
 Dz. pije wodę – wniosek nie ma smaku, R. dodaje trochę soku z cytryny –
wniosek jest kwaśna R. dodaje soku – wniosek jest kolorowa.
 Pokazywanie dz. wody zamrożonej w różnych pojemnikach - wniosek musi
być zimno, żeby woda zamarzła.
 Dz. oglądaj masy sypkie, rozpoznają je - wymieniają nazwy. Łączą
poszczególne z nich z wodą. Po wymieszaniu stwierdzają: kwasek, sól,
cukier, proszek do prania - rozpuszczają się w wodzie. Kasza, mąka,
piasek, glina - częściowo, pierwsze nie zmieniają barwy wody, te drugie
od gliny czynią ją mętną. Najbardziej kolor wody zmienia glina. Woda
z proszkiem pieni się.
 Zabawa - „Co tonie, co pływa i jak się nazywa". Dz. umieszcza na
powierzchni wody różne przedmioty. Podczas obserwacji stwierdza, które
przedmioty toną, które utrzymują się na powierzchni wody. Próbuje
wyciągnąć wnioski z oceny sytuacji „na oko". Uproszczony wniosek - toną
przedmioty ciężkie, zaś lekkie nie.
 Dz. ogląda parowanie wody. R. trzyma lusterko z uchwytem.
Dz. stwierdza, że powierzchnia jest gładka i sucha. Gotowanie wody
w czajniku elektrycznym. Dz. obserwuje parowanie wody wychodzącej
z dziubka czajnika. R. wyjaśnia, że ten obłoczek to para wodna - gaz
niewidoczny dla oczu, a biała chmurka to już małe kropelki wody w płynie.
Dz. obserwuje lusterko - jest ono mokre z kropelkami wody, która spływa
w dół. Stwierdza, że para wodna zamieniła się w płyn.
Zabawy z gazetami – darcie gazety do słów wiersza .
Pierwszy paseczek to będzie strumyczek.
Drugi paseczek to rwący potok.
Trzeci paseczek szeroka rzeka.

Czwarty paseczek to ogromne morze.
Na koniec dz. wodzi palcem po wydartych kształtach i w dowolny sposób układa
swoją rzekę.
 Grafomotoryka – wykonaj pracę plastyczną wykorzystując schemat kropli wody.

Praca dla dz. sześcioletnich – co druga litera tworzy wyraz. Zilustruj te wyrazy.
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Praca z zakresu małej motoryki dz. 5 i 6 letnie. Narysuj fale po śladzie bez
odrywania ręki. Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania weź kartkę i sam narysuj
morskie fale.

5. Prace plastyczne wg wzoru do wyboru lub samodzielne zaprojektowanie
i wykonanie pracy o podobnej tematyce.
Pomoce: kartka A4 w kolorze niebieskim, papierowe jednorazowe talerzyki,
klej, farby, kredki, kolorowe kartki, nożyczki, pędzle.

Doskonalimy umiejetność czytania – sześciolatki.

Od rana pada i pada. Jest
mokro i ponuro.
Leje jak z cebra.
To paskudna ulewa!
Okropna pogoda!
Pogoda pod psem!
Mokre buty, mokre włosy,
mokre nogi, mokre nosy.
Mokry Burek i Agata, nawet
mokry Tomka tata.
Kiedy pada kapu, kap, za
parasol złap.

Witam serdecznie 
Przesyłam kolejny scenariusz z projektu i życzę miłego wtorku 

